
#WINsiders4Good-
työpaja
Create-A-Thon-tapahtuma
Kattava opas oman Create-A-Thon-tapahtuman isännöimiseen: 
Windows Insider -jäsenten hackathon-tapahtuma sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Olen  

Windows 
Insider -jäsen

Windows Insider Program -ohjelma



Microsoftin tavoitteena on tarjota jokaiselle ihmiselle ja 
jokaiselle organisaatioille keinot saavuttaa enemmän. 
Toimimalla yhdessä voimme saavuttaa upeita asioita. 

Windows Insiders on yksi suurimmista yhteisöistä, 
joissa ihmiset käyttävät teknologiaa paremman 
maailman luomiseksi. Create-A-Thon (CAT) 
on erinomainen tapa yhdistää yhteisön taidot 
ja voimavarat sosiaalisten kysymysten, kuten 
kodittomuuden tai edullisen asumisen, ratkaisemiseksi. 

Emme voi ratkaista vuosikymmeniä kestäneitä 
ongelmia kokonaan 2–3 päivässä, mutta voimme 
aloittaa perustuksista ja ratkaista ongelmat vähitellen. 

Toimi niin kuin teoillasi olisi merkitystä. Niillä on.
~William James

Ellei joku kaltaisesi välitä asiasta koko sydämensä pohjasta, 
mikään ei tule paranemaan. Ei todellakaan.
~Dr. Seuss

Tervetuloa!
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Mikä on 
#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT)?

Mitkä ovat CAT-
tapahtuman tavoitteet?

Haluatko järjestää oman 
CAT-tapahtuman? 

Pysy yhteydessä 

#WINsiders4Good Create-A-Thon on 2–3 päivän pituinen tapahtuma, joka on 
samankaltainen tavanomainen hackathon-tapahtuma, mutta siihen on lisätty 
hieman jotain erityistä. 
Niissä Windows Insider -jäsenet sekä paikalliset luovat osaajat ja voittoa 
tavoittelemattomat organisaatiot / kansalaisjärjestöt voivat yhdessä pohtia 
sosiaalisia kysymyksiä, jotka ovat heille itselleen tärkeitä. 
Sisällön voi räätälöidä tapahtuman mukaan (esim. kodittomuus, pakolaiskriisi, 
poliittinen sitoutuminen), ja lopputuloksena voi olla esimerkiksi verkkosivusto, 
sovellus, ohjelman suunnittelu tai jopa käytäntö. Vain taivas on rajana.

CAT auttaa Windows Insider Program -ohjelmaa ja Windows Insider -jäseniä 
saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Windows Insider Program -ohjelman avulla voi 
toteuttaa CAT-tapahtumia Windows Insider -jäsenten yhteen kokoamiseksi, jolloin 
he saavat enemmän irti Windows 10:stä ja Windows Insider -yhteisöstä. 
Windows Insider -jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa ja paikallisiin lahjakkuuksiin, 
joten he voivat hyödyntää taitojaan uudella tavalla. Lisäksi tapahtumat auttavat 
tuomaan uudet, taitavat ihmiset Windows Insider Program -ohjelman piiriin, 
jolloin Windowsia koskeva palaute on vahvempaa ja Windows-yhteisöstä tulee 
tehokkaampi ja monipuolisempi. 

Odotamme innolla työskentelyä upeiden Windows Insider -jäsentemme sekä  
CAT-tapahtumien järjestämistä kaikkialla maailmassa. 
Jos olet suunnittelemassa tapahtumaa, kerro meille siitä kirjoittamalla osoitteeseen 
wipevent@microsoft.com. 

INSIDER-JÄSENET
Olemme luoneet ryhmän, johon kuuluu CAT-osallistujia ympäri maailman. 
Täytä tämä lomake, jotta voimme lisätä sinut ryhmään. 
Pyydä myös osallistujia täyttämään lomake tapahtuman ensimmäisenä päivänä, 
jotta me kaikki voimme tukea sinua, vaikka emme ole samassa paikassa. 

TAPAHTUMAN JÄLKEINEN SEURANTA
Käytä aihetunnistetta #WINsiders4Good, kun mainostat CAT-tapahtumaa ja 
tapahtumia päivien aikana. Tällöin uudelleen twiittaaminen on mahdollista ja 
tapahtumaan voi osallistua myös kaukaa. 
Haluaisimme kuulla kuulumisia tapahtuman päättymisen jälkeen.
Haluamme, että CAT-tapahtuman aikana luotu sisältö ja henkinen omaisuus 
jaetaan koko maailmalle. Kannustamme julkaisemaan sisällön GitHubissa ja 
antamaan muille mahdollisuuden lainata ja parantaa sitä. Me kaikki voimme 
olla se muutos, jonka toivomme näkevämme maailmassa.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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SISÄLTÖ
• Valitse aihe tarkasti, jota tapahtumassa voidaan keskittyä ratkaisun luomiseen 

väittelyn sijaan. Ihanteellinen aihe on sellainen, joka koskee koko yhteisöä ja johon 
liittyviä vaiheita voidaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä.

• Asiantuntijoiden osallistuminen tekee tapahtumasta rikkaamman, joten ota yhteyttä 
kansalaisjärjestöjen / voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden edustajiin, jotka 
voivat esittää jonkin näkökulman aiheeseen ja mahdollisia ratkaisuja. Jos he voivat 
osallistua koko tapahtumaan ja tarjota ratkaisuja, se on ihanteellinen lähtökohta. 
Valitse suositeltu hyväntekeväisyysjärjestö luettelosta napsauttamalla tästä. 

• Ylimääräinen sisältö siitä, miten ratkaisuja ja vahvoja myyntipuheita voidaan luoda, 
sekä esim. Microsoft Azuren tai Data Sciencen teknisemmät ohjeet voivat lisätä 
CAT-tapahtuman oppimisantia. Olemme laatineet tällaista sisältöä valmiiksi, mutta 
kannustamme sinua siitä huolimatta ottamaan yhteyttä paikallisiin asiantuntijoihin. 

ROOLIT
• Valitse tapahtuman juontaja, joka käynnistää ja päättää tapahtuman, kokoaa tiimit 

yhteen ja kertoo CAT-tapahtuman pääkohdat.

• Tee luettelo ystävistä ja työkavereista, jotka voivat auttaa logistiikassa: Onko 
vesi loppu? Tarvitsetko haarukoita? Teetkö kylttejä? Kannattaa varmistaa, etteivät 
pienet asiat, kuten nämä, vie liikaa aikaasi tai sekoita tapahtuman aikataulua. 
Suosittelemme varaamaan 2–3 ylimääräistä avustajaa sen takaamiseksi, että päivät 
sujuvat ongelmitta. 

OSALLISTUJAT
• Suosittelemme, että CAT-tapahtuman jokaisessa tiimissä on erityyppisiä 

ajattelijoita, joilla on erilaiset taidot, jotta ratkaisusta saadaan dynaaminen. 
Haluamme mukaan muitakin kuin pelkkiä koodareita ja kehittäjiä, joten kannattaa 
laatia luettelo suunnittelu- ja taidemaailman luovista osaajista.

• Ihanteelliseen tiimiin kuuluu luovia ajattelijoita ja teknisiä osaajia. Lisäksi tiimissä 
on hyvä olla joku, joka hallinnoi projektia ja pitää sen oikeilla raiteilla. Käytä 
jokerikorttia, eli henkilöä, joka saa sinut ajattelemaan, niin olet pysäyttämätön!

AIKATAULU
• Tapahtuma kannattaa rajoittaa enintään kolmen päivän pituiseksi. Lisäksi 

tapahtuma kannattaa järjestää viikonloppuna siten, että se alkaa perjantai-iltana ja 
päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Jos kolmen päivän tapahtuman järjestäminen ei 
ole mahdollista tapahtumatilojen saannin tai budjetin vuoksi, myös kahden päivän 
tapahtuma on mahdollinen. Tällöin tapahtuma alkaa perjantai-iltana ja päättyy lauantai-
iltana. Huomaa, että ylimääräinen aika auttaa kehittämään prototyyppiä eteenpäin. 

• Emme suosittele koko yön kestävää tapahtumaa. Se uuvuttaa osallistujat ja 
heikentää lopputuloksia. Lisäksi tilojen saaminen käyttöön yöaikaan voi olla vaikeaa. 

TAPAHTUMAPAIKKA
• Tilassa ollaan pitkä aika, joten ikkunallinen valoisa ja ilmava tila on paras 

vaihtoehto, sillä se pitää mielen virkeänä! 

• Varmista, että tapahtumapaikka on helppo löytää ja se on keskeisellä paikalla. 
Varmista lisäksi, että rakennukseen pääsy on helppoa. Käytä opasteita ja varmista, 
että aulassa olevat ihmiset (vastaanottovirkailijat yms.) tietävät, missä tapahtumasi 
pidetään, sillä heiltä kysytään varmasti neuvoa.

• Laske, kuinka monta pistorasiaa ja jatkojohtoa tarvitse, ja tuplaa sitten niiden määrä! 
Niitä tarvitaan kannettaviin tietokoneisiin, puhelimiin jne. koko tapahtuman ajan.

• Internetin käyttö on välttämätöntä, joten varmista, että tapahtumapaikalla on 
käytettävissä Wi-Fi. Peritäänkö sen käytöstä maksua? Onko signaali vahva myös 
tapahtumatilassa? Onko yhteys riittävän nopea/vahva kaikkien liitettävien laitteiden 
käyttöön?

Parhaat käytännöt 
onnistuneeseen  
CAT-tapahtumaan
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RUOKA JA JUOMA
• Välipalaa ja juomia on hyvä olla valmiina osallistujien saapuessa. Se auttaa 

ihmisiä keksimään tekemistä muita odotettaessa. Varmista, että välipalaa ja 
juotavaa on saatavilla koko päivän, sillä ihmiset tekevät paljon töitä. Koko 
päivän työskentely saa Insider-jäsenet nälkäisiksi! Varmista, että saatavilla on 
myös kasvis-, kosher- ja halal-vaihtoehto.

AIHE
Valitse aihe, joka koskettaa koko yhteisöä, saa aikaan rakentavaa keskustelua ja 
mahdollistaa ratkaisun rakentamisen. Create-A-Thon-tapahtumassa ei ole kyse 
argumenteista ja väittelystä. Sen tarkoituksena on tutustua ongelmaan tarkemmin, 
tukea paikallisia organisaatioita ja tehdä yhteisöstä parempi paikka.
Kysyimme Windows Insider -yhteisöltä, mitkä aiheet kiinnostavat heitä. Seuraavat 
aiheet koskettavat yhteisöjä kaikkialla maailmassa, ja ne ovat hyviä ideoita oman 
CAT-tapahtuman aiheen valitsemiselle. Jos sinulla on muita ideoita, ehdota niitä meille!

1. Kodittomuus:
a. Krooninen kodittomuus
b. Vankilasta juuri vapautuneet
c. Mielenterveyspotilaat

2. Edullinen asuminen 
3. Mielenterveys / siihen liittyvän häpeän osoittaminen
4. Luonnonvarojen (kuten veden) käyttö/kerääminen 
5. Koulutus

a. Teknologia koulutuksessa
b. Koodauksen opettaminen varhaisessa vaiheessa
c. Koulutukseen pääsyn helpottaminen köyhtyneillä alueilla
d. Toisen asteen jälkeisen koulutuksen rahoittaminen
e. Teknologian opettaminen vanhemmille ihmisille 

6. Teknologian käytön mahdollistaminen / opettaminen ihmisille, jotka ovat juuri 
saaneet Internet-yhteyden
a. Australian alkuperäiskansat
b. Afrikan heimot

7. Nälkäisten ravitseminen
8. Itsemurhien estäminen
9. Veteraanien tukeminen/edut

a. Itsemurhien estäminen
b. Paluu siviilielämään
c. Työskentelytaidot

10. HoloLensin käyttö fyysisten rajoitteiden osoittamiseen adaptiivisilla yhdistetyn 
todellisuuden kuulokkeilla

Parhaat käytännöt 
onnistuneeseen  
CAT-tapahtumaan ( jatk.)



VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAN YHTEISTYÖKUMPPANIN ETSIMINEN
Kun olet valinnut mielenkiintoisen aiheen, valitse paikallinen yhteistyökumppani 
tästä. Jos teet yhteistyötä sellaisen voittoa tavoittelemattoman organisaation 
kanssa, jota ei löydy tästä luettelosta, ilmoita siitä meille osoitteeseen  
wipevent@microsoft.com, jotta voimme lisätä kyseisen organisaation luetteloon. 

LOGISTIIKKA: TAPAHTUMAPAIKKA
Sen lisäksi että tapahtumapaikka on valoisa ja ilmava, kuten yllä mainittiin, huomioi 
myös seuraavat seikat:

• Internet-yhteys on välttämätön! Varmista, että tapahtumapaikalla on 
käytettävissä Wi-Fi ja signaali on vahva. Tällöin osallistujat voivat kokoontua 
ja työskennellä vaivatta. Pistorasioita ja jatkojohtoja tarvitaan eri puolilla tilaa. 
Ihmisten on voitava ladata kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia jne., 
joten jokaisella tiimillä on oltava käytettävissään vähintään yksi jatkojohto. 
Lisäksi CAT-tapahtuman järjestäjät tarvitsevat pistorasioita tietokoneita, 
projektoreita jne. varten. 

• Tila on jaettava ryhmätyöskentelyä varten siten, että jokaisessa ryhmässä 
on 4–6 henkilöä. Tapahtumapaikan henkilökunta voi järjestää tilan mukavaan 
järjestykseen, mutta huomaa kuitenkin, että tiimit voivat haluta järjestää 
kalusteet uudelleen siten, että ne sopivat heidän tarpeisiinsa.

• Osallistujat ovat usein niin uppoutuneita projektiin, että he työskentelevät myös 
ruokailuaikoina. Varmista, että tilaa on riittävästi, jotta ruokaa ja juomaa 
voidaan tarjoilla myös CAT-kokoustilassa.

• Tapahtumapaikan on oltava keskeisellä paikalla siitä riippuen, mistä osallistujat 
ovat tulossa. Kannattaa valita paikka, joka on lähellä linja-autopysäkkiä/juna-
asemaa/metro-asemaa. Jos useimmat osallistujat saapuvat tapahtumaan 
autolla, varmista, että lähellä on pysäköintipaikkoja.

• Laita opasteita kaikkiin sisäänkäynteihin, jotta osallistujat löytävät 
kokoushuoneen helposti. 

• Selailutaulut, muistitaulut, Post-It-laput, tussit jne. ovat hyödyllisiä työkaluja 
ideoiden muistiin kirjoittamiseen.

• Taustamusiikki voi auttaa pitämään luovan mielen virkeänä. Muista kuitenkin, 
että se on taustamusiikkia, eli se ei saa olla niin kovalla, että se on häiritsevää.

Parhaat käytännöt 
onnistuneeseen  
CAT-tapahtumaan ( jatk.)
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ESIMERKKI: KÖLN 3 PÄIVÄÄ

Päivä 1
15:00  Tervetuloa ja 

johdanto

15:30–16:00  Aiheen esittely:
15:30–16:00  Gaming for Good

16:00–16:30  Salama-alustus:
16:00–16:30  Johdanto 

ratkaisumalliin

16:30–18:00  Ideointi
16:30–18:00  Tiimien 

muodostaminen

18:00  Lopetus

Päivä 2
9:00–10:00  Aamiainen
9:00–10:00

9:30–10:00  Salama-alustus:
9:30–10:00  Mahtavan tarinan 

kertominen (video)

10:00–12:00  Työskentelyaika
10:00–12:00  Mentorit kiertelevät

12:00–13:00  Lounas
12:00–13:00

13:00–15:30  Työskentelyaika
13:00–15:30  Mentorit kiertelevät

15:30–16:00  Salama-alustus:
15:30–16:00  HoloLens

16:00–18:00  Työskentelyaika
16:00–18:00  Mentorit kiertelevät

17:00  Päivällinen

18:00  Lopetus

Päivä 3
9:00–10:00  Aamiainen
9:00–10:00

10:00-13:00  Työskentelyaika
10:00-13:00  Mentorit kiertelevät

13:00 Lounas

13:00–14:00  Projektien viimeistely
13:00–14:00

14:00–15:00  Esitykset
14:00–15:00

15:00–16:00  Verkostoituminen
15:00–16:00

16:00  Lopetus
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ESIMERKKI: SEATTLE 2 PÄIVÄÄ

Päivä 1
18:00–19:00  Tervetuloa ja avaus 

Aiheen esittely: 
Monimutkainen 
kodittomuusongelma

19:00–19:30  Päivällinen ja tiimien 
muodostaminen

19:30–20:00  Ideoiden esittely, 
lopullisten tiimien 
muodostaminen

20:00  Työskentelyn 
aloittaminen!

22:00  Lopetus

Päivä 2

9:00–10:00  Aamiainen

10:00  Salama-alustus: 
Johdanto 
prototyyppeihin

10:30– Työskentelyaika/  
12:00 Mentorit kiertelevät

12:30–13:30 pm  Lounas ja opetusta: 
Johdanto 
datatieteeseen

13:30–16:00  Työskentelyaika/
Mentorit kiertelevät

16:00  Salama-alustus: 
Mahtavan tarinan 
kertominen

16:30–18:00   Ratkaisujen 
yhteenveto

18:00  Esitykset

19:00  Päivällinen ja 
verkostoistuminen

22:00   Lopetus

Liite A: Esimerkkejä 
CAT-tapahtumista  
(2 ja 3 päivän versiot)



SUUNNITTELUN AIKATAULU

6 viikkoa ennen tapahtumaa
• Valitse aihe
• Etsi ja kutsu asiantuntijoita
• Sovi päivämäärä asiantuntijoiden kanssa (helpompi näin kuin löytää 

asiantuntijoita, jotka voivat tulla paikalle valmiiksi valittuna päivänä)
• Kun päivämäärät on valittu, etsi tapahtumapaikka
• Harkitse "yrityssponsoreita", jotka voivat 

 ◦ tarjota kokoustilan maksutta tai edulliseen hintaan
 ◦ tarjota ruoat ja juomat
 ◦ tarjota apua, kuten kehittäjiä/koodareita, yhteystietoja alas asiantuntijoihin jne.

• Sovi WIP-tiimin kanssa paikallisten Windows Insider -jäsenten kutsumisesta
4–5 viikkoa ennen tapahtumaa
• Valitse tapahtumapaikka
• Vahvista asiantuntijoiden osallistuminen
• Kutsu osallistujat
• Laadi luettelo organisaatioista, jotka voivat auttaa osallistujien tavoittamisessa 

jakamalla tapahtumakutsua
2-3 viikkoa ennen tapahtumaa
• Valvo ilmoittautumisia 
• Kutsu tarpeen mukaan lisää osallistujia
• Vahvista tapahtumapaikka ja tilaa ruoat ja juomat
1 viikko ennen tapahtumaa
• Lähetä muistutusviesti ilmoittautuneille
• Vahvista asiantuntijoiden saapuminen / lähetä muistutus
• Tilaa ruoat ja juomat
• Hankin tarvikkeet, kuten nimilaput, Post-It-laput, kynät/tussit jne.
• Vahvista aikataulu tapahtumaa tukevien tahojen, kuten pitopalvelun, 

tapahtumatilan, puhujien jne., kanssa 
Create-A-Thon-tapahtumapäivänä
• Pidä hauskaa!
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Liite B:  
Ennen tapahtumaa



KUTSUMALLI

Hei!

Olen Windows Insiders Program -ohjelman jäsen. Ohjelma on yksi suurimmista 
yhteisöistä, joissa ihmiset käyttävät teknologiaa paremman maailman luomiseksi. 
Minulla on tunne, että sinä olet sukulaissielumme.

Koska työskentelet {lisää aihe} parissa, haluaisin kutsua sinut Create-A-Thon-
tapahtumaan, jonka järjestämme {lisää aihe} merkeissä.

Projektit voivat liittyä esimerkiksi liiketoimintaan, voittoa tavoittelemattomaan 
organisaatioon, ohjelmaan, vapaaehtoistyötön tai uudelleen brändäykseen. Paikalla 
on asiantuntijoita voittoa tavoittelemattomista tai muista organisaatioista, jotka 
puhuvat paikallisen ongelman (kodittomuus, asuntokriisi tms.) yksityiskohdista ja 
auttavat luomaan ratkaisuja, jotka ovat oikeasti hyödyllisiä kaupungille. 

Tervetuloa mukaan seuraavaan Windows Insider Create-A-Thon 
(CAT) -tapahtumaan, joka järjestetään muutaman viikon kuluttua. 
Kokoontumispaikka on {paikkakunnan nimi}. Pohdimme aihetta {aihe}.

Milloin:  Päivä, päivämäärä ja kellonaika (esitä kunkin päivän tunnit tarkasti, koska ajat 
voivat vaihdella)

Missä: Tapahtumapaikan nimi, osoite, huoneen nimi/numero (tarpeen mukaan)

Miten: Hyperlinkki rekisteröitymissivulle (kuten Eventbrite)

Create-A-Thon-tapahtumien tavoitteena on:

• Luoda teknologian avulla oikeasti jotakin hyvää kaupungille, jossa asumme ja 
jota rakastamme.

• Saada mukaan monipuolinen joukko kaupunkilaisia, jotta vaikeat ongelmat 
voidaan ratkaista ainutlaatuisilla tavoilla erilaisten näkökulmien ansiosta.

• Saada paikallinen yhteisö toimimaan yhdessä, sekä kasvotusten että 
myöhemmin virtuaalisesti.

Paikallisen ongelman aiheena on {aihe} ja sitä käsitellään {kaupunki}.

Insider-jäsenet ovat luoneet tämän #WINsiders4Good-aloitteen muille Insider-
jäsenille. 

Kun Insider-jäsenet huomaavat teknologian voiman ja yhteisönsä rikkauden, 
he voivat muuttaa maailmaa. 

Toivomme, että tulet mukaan todistamaan sitä.
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Liite C: Kutsut voittoa 
tavoittelemattomille 
organisaatioille



2 PÄIVÄN MALLI: YKSITYISKOHTAINEN OHJELMA 
Päivä 1*

Create-A-Thon | 11
*Huomaa, että aloitusaika on sovitettava kohdeyleisön mukaan ja sen on hyvä olla 
paikalliseen toimisto- tai koulunkäyntiaikaan.

Liite D: WIP-tiimin kokemusten pohjalta 
laaditut yksityiskohtaiset ohjelmat

KESTO AIKA AIHE LISÄTIEDOT TYÖKALUT

1 h ennen 16:00 Tilan pystyttäminen 
ja valmistelu

Varmista, että tila on järjestetty siten, että siinä on hyvä 
verkostoitua ja työskennellä yhdessä.  
Suositus: Varmista, että juomia ja välipalaa on saatavilla 
osallistujien saapuessa.

30 min 16:30 Seurustelu Kaikki eivät välttämättä ole ajoissa. Jätä aikaa saapumiselle 
ja seurustelulle. Tämä ei ole välttämättä tarpeen, jos kaikki 
saapuvat juuri ajallaan, kuten Saksassa :)

15 min 17:00 Ohjelman ja aiheen 
esittely

Käytä 15 minuuttia sen kertomiseen, miksi olet koonnut 
kyseiset osallistujat yhteen, mitä tavoitteita sinulla on ja 
mitä aihetta tapahtumassa on tarkoitus käsitellä.

Esimerkki: 
PowerPoint 

-esitys

30 min 17:15 Osallistujien esittely Anna jokaiselle osallistujalle aikaa kertoa itsestään, mitä 
he haluavat oppia tai voivat opettaa, mitä taitoja heillä on 
tarjottavana ja mistä tahansa muusta henkilökohtaisesta 
asiasta, jonka he haluavat jakaa.

15 min 17:45 Sukellus syvälle 
aiheeseen I

Paikallisen voittoa tavoittelemattoman organisaation 
edustaja tai asiantuntija kertoo ongelman 
monimutkaisuudesta, organisaation näkökulmasta siihen 
sekä siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. 

15 min 18:00 Sukellus syvälle 
aiheeseen II

Suositus: Ihanteellisessa tilanteessa on enintään kaksi edustajaa, 
jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuja.

15 min 18:15 Kysymyksiä ja vastauksia 
asiantuntijoiden kanssa

Anna ryhmälle mahdollisuus esittää kysymyksiä edustajille 
esitysten jälkeen.

30 min 18:30 Päivällinen Osallistujat seurustelevat ja aloittavat ratkaisujen 
pohtimisen ja tiimin jäsenten etsimisen. 

30 min 19:00 Tiimien muodostaminen 
ja ratkaisuideoiden 
esittely

Pyydä heitä, joilla on mahdollinen ratkaisu, esittelemään 
heidän ideansa ja kertomaan, mitä taitoja ratkaisuun 
tarvitaan. Auta heitä muodostamaan tiimi, jossa on 
projektin johtaja, kehittäjä/koodari, luova suunnittelija, 
joka luo mallin/UI:n/UX:n ratkaisuun, sekä jokerikortti, 
joka tuo ideoita kehittelyyn. Muista pitää HAUSKAA!

1,5–2 h 19:30 Työskentelyaika Ideat ovat tuoreina mielessä ja uudet tiimit on 
muodostettu. Anna tiimeille aikaa järjestäytyä idean 
ympärille ja miettiä, miten he toimivat tiiminä.
Suositus: Koko yön kestävä tapahtuma väsyttää osallistujat. 
Tapahtuma kannattaa päättää klo 21:00 tai 22:00, jotta kaikilla 
on aikaa levätä ennen seuraavaa pitkää työpäivää.

21:00–22:00 Lopetus

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


2 PÄIVÄN MALLI: YKSITYISKOHTAINEN OHJELMA (JATK.)

Päivä 2*

3 PÄIVÄN MALLI: YKSITYISKOHTAINEN OHJELMA
Päivä 1 voi olla täysin samanlainen. Päivänä 2 voi olla enemmän aikaa työskentelyyn esitysten pitämisen sijaan.
Päivä 3*
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*Huomaa, että aloitusaika on sovitettava kohdeyleisön mukaan ja sen on hyvä olla 
paikalliseen toimisto- tai koulunkäyntiaikaan.

Liite D: WIP-tiimin kokemusten pohjalta laaditut 
yksityiskohtaiset ohjelmat ( jatk.)

KESTO AIKA AIHE LISÄTIEDOT TYÖKALUT

30 min ennen 
aloitusta

8:30 Tilan pystyttäminen 
ja valmistelu

Varmista, että tila on kunnossa ja aamiainen tarjoillaan sovitusti.

30 min 9:00 Aamiainen Osallistujat palaavat tiimeihinsä ja aloittavat tuotteliaan päivän. 
Suositus: Varmista, että saatavilla on riittävästi kahvia ja aamiaistarvikkeita.

30 min 9:30 Salama-alustus: 
Mahtavan tarinan 
kertominen

Video: Tarinankertoja James Whitaker Kuinka kertoa 
mahtava tarina 

(video)

2 h 10:00 Työskentelyaika Tiimit aloittavat projektien, avustavien tehtävien jne. hahmottelun

1 h 12:00 Lounas Kaikille täytyy antaa aikaa pitää taukoa, syödä ja palata ryhmään 
virkistäytyneenä!

4 h 13:00 Työskentelyaika Tiimit jatkavat työskentelyä projektien parissa

1 h 17:00 Työskentelyä 
ja päivällinen

Tiimit viimeistelevät esityksensä

1 h 18:00 Esitykset Tiimit esittelevät ratkaisunsa

1 h 19:00 Verkostoituminen Tiimeillä on mahdollisuus seurustella, keskustella esitetyistä ratkaisuista, 
vaihtaa yhteystietoja ja suunnitella tulevia tapaamisia projektien puitteissa!

1 h 21:00 Lopetus Tee yhteenveto, kiitä kaikkia osallistumisesta, lopeta tapahtuma

KESTO AIKA AIHE LISÄTIEDOT TYÖKALUT

30 min ennen 
aloitusta

8:30 Tilan pystyttäminen 
ja valmistelu

Varmista, että tila on kunnossa ja aamiainen tarjoillaan sovitusti.

30 min 9:00 Aamiainen Osallistujat palaavat tiimeihinsä ja aloittavat tuotteliaan päivän.
Suositus: Varmista, että saatavilla on riittävästi kahvia ja aamiaistarvikkeita.

3 h 9:30–12:30 Esitysten ja 
prototyyppien viimeistely

Tiimit viimeistelevät prototyyppinsä ja esityksensä.

30 min 12:30–13:00 Lounas

1 h + 13:00–Lopetus Esitykset Anna jokaiselle tiimille aikaa esitellä heidän ratkaisunsa (10 minuuttia) 
ja anna osallistujille mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kesto riippuu 
osallistujien ja tiimien määrästä. 

Loppuhuomautukset

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Aloita voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen 
etsiminen tästä luettelosta. Jos et löydä etsimääsi organisaatiosta luettelosta, 
ota meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Tanskan pakolaisneuvosto

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Liite E: Voittoa 
tavoittelemattomat 
organisaatiot ja 
kansalaisjärjestöt

iDE

Kansainvälinen pelastuskomitea

Landesa

Lääkärit ilman rajoja

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Pelastakaa Lapset

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Lähde: NGO Advisor: 500 maailman tärkeintä kansalaisjärjestöä https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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